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Biblioteca publica

o freitas fstotutos �os funcionórios Assassinado o

Conde Bernadotfe
que ha? O. Pio �e

"Descerei nas malocas
dos "Boca-negras" decla
rou o português Vitor
Flôres Vaz, que se en
contra no Brasil, há qua
tro meses, e que tem a
alma "triste como a tarde
de chuva fria". Com o

interêsse dado pelo noti
ciário em torno do te-Noticias

'

procedentes I teatro, á saída ou mes- nente Fernando, desapa-de Buenos Aeres íníor- mo durante o espetacu- de Freitas, digno Bispo recído nas selvas po Amamam que o Departamen- lo conforme fôsse mais de .Joinvtlle. zonas, o português Flôresto de Segurança Argen- rápida e segura a ope- Essa visita é motivo de Vaz: "Descerei de paratino acaba de descobrir ração. satisfação pare todos os quedas .entre os indios, eum complot que visava Consta que foram prê- fiéis que veem na flgura levando aparelho de rádioliquidar o General Juan sas numerosas pessôas eminente de D. Pio, uma para que possa orientarPeron, sua espôsa Eva sendo que os cabêças personalídede ilustre, a expedição e dizer seDuarte e seus principaes da conspiração eram um accessivel e venerada. o tenente está vivo".auxiliares. antigo funcionário da "Correio do Povo" saú- Acrescenta que sabe que ß' ri' fd d fiA data- escolhida para embaixada norte ameri- da, com indizivel saüsfa- poderá ser devorado pe- rlUHuelrO uar O orneso assassinio seria a de cana em Buenos Aeres, ção e elevado respeito, o los indios como um .prato12 de outubro quando ao ternpo do embaixa- Aniversariou dia 20 odevotado ministro de Deus saboroso, mas "pouco E Saquélas pessonalídades dor Braden e um ex-de- xmo. nr. Tenente Bri-
que hoje nos dá a honra importa, o que sou é deí Ed d G�assistir�..a..mn.....(l.on-._put�o que -HHl-ito se -ba- aventureíro". ga erro uar o ornes.

cêrto de gala num dos teu nos meios operarios
e o-ptaze( (ja 'sua visita. '1..1 .�

.

O ilustre aniversarian-
principaes teatros da ca- a favor da eleição de te, quer como militar,
pital portenha. Peron quando . da cam- quer como cidadão, é
O momento do atenta- panha presidencial.

do seria á entrada do

75-

As 11 horas Marcha mille.
, m�tal dourado. Os mal-Im}:

'.
;;;;;;.,.;;;;.;,;", .. ,

pelos escolares, esportis- Ao falecer, apos prolon- Ieítores tentaram tam- �:::::}:
tas, operarios e o povo gados padecimentos del- bem apoderar-sé de uma !�I\}t«
em geral, velas principais xou para a sua numerosa coroa de pedras precio- sr {<

ruas da da cidade, acom-
próle um exemplo de tra- sas, valor de varios mí- {;::::
belho e de honestidade a lhões de francos nãopanhada da Banda de Mu-
par de um nome honrado conseguindo, porem, atín-sica, até o campo de Es- e acreditado. gir seu ohjetivo.porres da Sociedade Gi- A família de Marcos

nastica e Desportiva "São Emílio Verbinen o "Cor
Bento" e pareo da Asso- reio do Povo" apresenta
cição Desportiva e Recre- o seu abraço de sentidos Illustrierter-Kalender
ativa "23 de ôeternbro". pezames.

,
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Noticias de Floriano
polis informam que foi
dada publicidade ali, na
quarta-feira, a um mani
festo pró-petróleo, de
iniciativa de uma socie
dade desconhecida e,
consequentemete, clan
destina «Centro de De
Iêsa do Petróleo Fernan
do Machadou, achando,
se entre 08 signatários
os nomes de treis comu
nistas dois dos quaes fi
chados como elementos
perigosos,
Quinta-feira a capital

amanheceu cheia de car
tazes cuja linguagem

não deixa dúvidas sôbre
os propósitos reservados,
duma infiltração comu

nista entre os oradores
do comicio em pról da
Campanha do petróleo
anunciada para hoje,
com o propósito de fa
zer agitação.
As autoridades acham

se vigilantes e díspos
tás a reprimir euergíca
mente os abusos de lin
guagem que sempre re

presentou o pretexto
bolchevista para provo
car alterações da ordem
pública.

Atentado contra Peron

• •

amversano

de Serra Alta

Em seguida. distribuiçãoDia 23-9-49 (Data mag; de café e doces aos es'
na) hÁs 6 horas Alvorada colares. No local averá

pela Banda Tremi-Uma churrascada, Sopa de Ca

salva de de 21 tiros de marão do campo, Bebidas,
Fogos. Doces, Café etc.

As 8 horas=Hesteamen. �s 13 horas Divertimen-
to da Bandeira Naclonal tos infantis e festa popu
na Pref�itura Municipal, Ilar, até as 18 horas.
em seguida abertura da As 15 horas Apresenta-
Exposiçêo Municipal. ção no Cine Brasil, de
Ás 8.45 horas Culto um filme educativo e Cul

Evangelico solene na Igre- rural dedicado aos esco-
ja Evangellca. lares.Ás g horas Missa Cem- Ás 18 horas Arteamen-pai, com assistencia pon-
tificai do Exmo. e Rvmo.
Bispo D. Pio de de Frei
'tas. Após a Missa, inau
'guração da Placa Come
morativa no Obelisco já
exísnérente, Discurso do
dr. Alexandre E. de Oli
veira.
Ás 10 horas Sessão so

:lene da Camara de Verea
'dores, no Edificio da Pre
)eitura Discurso do sr.

Carlos Zipperer Sobrinho,

to da Bandetre Nacional.
.
Ás 18,15 horas Banque

te no Salão Beckert. Dis
curso do dr. Osmundo
Vieira Dutra. DD. Promo
tor Público da Camara.
Ás 22 horas Bailes no

Salão Beckert e Salão
Pauii e Baile de Gala na

Séde da Associação Des.

portiva e Recreativa "25
de Setembro".

A Comissão elabora
dora dos Estatutos dos
funcionarias públicos,
presidida pelo deputado
Protógenes Vieira termí
nau os seus trabalhos
satisfatoriamente.
As últimas díscussões

giraram em tôrno do a
dicional atribuido ao fun
cionalismo estadual.

Acha-se na Carnarca em

visita pastoral, devendo
proceder á chrisrna, em

toda a paróquia, D. Pio
'I'ombou varado por

balas assassinas o solda
do da Paz, o Conde Ber
nadotte,
O mesmo pezar que

se apoderou de todo o

mundo, quando do assas
sinio da Mahatma Ghan
di, vem de invadir os

corações de todas as cri
aturas humanas e aman
tes da paz.
Na campanhía de seu

assistente, Coronel Serot,
ao saltar da condução
em que viajava na Pa
lestina, caiu o Conde e,
a seguir, seu assistente
ambos vitimados por des
carga' de metralhadora.
Seus cadaveres foram

transportados via aérea
para Paris precedidos
por aviões de transpor
te da ONU sendo que,
entre os acompanhantes
viajou o General Suéco
Aage Lundstroem, chefe
do pessoal do mediador
e alguns observadores
americanos.

�OHIUfiUf8 0I8P�8lO ,

Na hera do

aperitivo. tome
Um Calice

de

BITTER AGUIA
PUl"'O

Delegacia Auxiliar de Policia de
Jaraauí do Sul

.O snr. Delegado de
Policia desta cidade avi
sa que dia 15 do correu
te terminou a epoca das
caçadas.

Locais
ANIVERSARIO!

feição p�fissional e de
altivez cívica.
A sua escolha para

candidato á Presidencia
da República, pela União
Democrática Nacional foi
bem a próva do seu al
to valor e dé confiança
que uma grande parcéla
do pôvo brasílelro nêle
viu.
Raramente, no Brasil,

um homem, após ter si
do candidato a Presiden
cia da República e não
eleito, conseguiu sair
tão considerado e res

peitado como quando
entrou no pleito.
Por essas honrosas

razões o digno aniversa
riante foi alvo de cari
nhosas homenagens par
parte dos seus colégas,
comandados, amigos e

correligionários.

Dia 5 do corrente trans
correu a data natalícia
da exma, Sra. Dna. An
toine Janssen, esposa do
sr. Alfredo Janssen, in
dustrial nesta praça:
Faz anos hoje o snr.

Ricardo Pieske.
Amanhã a srta. Rosa

Pereira; o sr. Alberto
Tomelin; a srta. Carla
Mey, filha do snr. Leo
poldo Mey e a sra. Ana
Waldrich, esposa do sr.

José Waldrich, residente
em Nereu Ramos.
Dia 29 Jeanette filhinha

do snr. Sergio Thomsen;
a sra. Ana Pieske espo
sa do sr. Ricardo Pieske;
e a sra. Leticia Schio
chet, esposa do sr. Cle
mente Schiochet, resi
dente nesta cidade. Dia
50 a sra. Otilia Tiedke
Gosch, esposa do s�
Werner Gosch e a sra.

Hilda Stoinsky esposa do
sr. Silvestre Stoinsky.
Dia 2 de outubro a

srta, Rosalina da Costa
Bartei; a sra. Marta Horst
Correia; e o menino Ne
reu Tomazelli.

CASAMENTOS
Realizaram-se ontem

na sala das audiencias
os seguintes casamentos:
Heinz Barg com a Srta.
Irma Gutz, ele filho de
Fritz Barg e de Dna.
Amanda Barg ela filha
de Henrique Gutz e de
Dna, Paulina Hass Gutz;
Affonso Gregolowitzch
com a srta. Helena Car
racho; Artur Correia com
a srta. Flauzina Bertolí
na Borges e

. Altamiro
Vílella Veiga com a Srta.
Lydia Pamplona.

oOITOS '

No cartório do Regis
to Civil foram inscritos
os seguintes obitos: Rosa
Chiodini, falecida em 14
do corrente com a idade

.

de 40 anos, era casada
com o snr. Francisco
Floriano; e Ida Wallow
falecida em data de 18
do corrente, com a idade
de 60 anos, era viuva de
Germano Wallew.

na

B A I L E
Deverá realíser-se em 2

de outubro proximo, ne

séde do C. A. Baedendi,
um grandioso baele, de
nominado BAllE DOS
CASAD05, organisado
pelo novo conjunto musl
cal désta cidade (8 figu
ras) e sob o patrocinio
daquele c1uhe. Os interes
sados poderão adquirir as
suas mesas com o auto
risada do conjunto, snr.

Ervino Enke, na Empresa
Frenzel S/A.

soe. GRAF. AVENIDA LTDA.

:'�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'.
VI DA NOVAII

!::.!::. ��rr�i � ll� r��� Rhecebemos do nosso
vel o amigo Weldemer

.. luz um exemplar da ex-

:.!::1:.: ASSINATURA PARA 1949
I plendida revista de sua

Todas as pessôas direção "Vida Nova".

!! que tomarem uma!! Ao folhearmos suas pé-
i.i. assinatura anual pa- n ginas mais uma vez nos

re o ano de 1949 re- ii convencemos da capacldeH ceberäo desde já e'ii -de daquêle nosso coléga no

ii gratuitamente, o ii sentido de bem saber gra
ii "Correio do Povo" li var no papel aquilo que

�! até fim de Dezembro ii os cérebros prívllegiados
:: de 1948. produzem em matéria de
ii literatura.
ii A GERêNCIA Francamente, '�Vida No-
::

ii va" é algo que
'.

t impõe
:: e se recomenda � leituraH'
i! Façam seus anun- :: dé todos, razão porque o
::

f I
:: "Correl'o do Povo", emii cios de e icitações ii

li de Bôas Festas e ii agradecendo a gentileza --------
:: .. da remessa de um seu
li Feliz Ano Novo, .:1.:1 I f l' 'tii exemp ar, e ICI a a' ",r

li nesta fulha. ii Waldemar luz pela' ,la

\.�:::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::f,': fe 1 iz i n icia ti va.

SACOS DE PAPEL
de boa fabricação

Vende-se nB Soco Grafica
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IE�n[21� 4e· IPrnmCnr21 ii :::::A�:�;'�:��'t��:""'�;:;;:==�;;:;·:�""';==:���t';;j:;""'::=:m rc.f!le,.C·Q:\JL�C':A:gD"cO,ptcS"c",li Artigos para viagem, bolas para foot-bell i:: T" ..Praca ii Material para seleiro iii

I R G OO Doutor Ary perel'ra�ll'vel'ra, JUI'Z de Díreíro
ii Variado sortimento de lonas oleados e lii I.

. -.

w ii panos, couros para estofamento, ii!da Comarca de Iaregué do Sul, Estado de Santa ii algodão em pastá etc. !i!Catar�n;z B�l�IE�� ����sa isa q�� �t���sente edital ,ii Oferece lii
di. Qa- n nQ mOlhnrOQ C mal' Q haratnQde primeira praça, com o prazo de _ dez - días, ii Max Schneider & Cia. ii: ui l) U uo [J Ilu lJO lJ O U UO

virem, o dele conhecimento tiverem ou Interesser pos- 11 Rua Marechal Deodoro da Fonseca N. 893 iii

I PRODUTOS DA\.:sa, que, findo êsse prazo, hão de ser arrematados :: ."

��rp���� :roai�d���i� ��i�o����e n�fe���e�9e:ro fr���e JU:�:���:�!.:.:.:�:�.:.:.:�:�.�.:.:.:.:.:.::.:.:.:.:.:.::.:.:.�.!:�:;�.:.:.�:!:;!.�.!.�:�)i liIDldi1Ul§trR21 die C21� ç21diosrente, ás 10 horas da manhã, os bens penhorados a ir tr1I� ("� 1Trmä tr1I� � � -

Pascoal Patricio, na ação executiva que lhe móve
!!I I••__1IIIII!!

\ur\lJl.))�llli lI.11@.\lJI,,))t0)o..81.o·Erico Bruhns, e abaixo descriminados:-

k
CAIXA POSTAL, 11

�1:) - Uma furadeira manual, pequena, ftíbrica- CASA DAS TINTAS RAGUÁ �O SUL - S. Catarina
ção proprla, avaliada em Cr$ 200,00. ,

_d;=........e=�....-.� e e "O ?2:) - Uma prensa rnanual, pequena. marca fiLIAL EM jARAGUA DO SUL i1IJI • .........,-_.. ,...,. C L
G.L.A.E. 165, número 344100, avaliada em cr$ 200,00. RUA MARECHAL FLORINO PEIXOTO, 54-58

. 3:) - Um torno mecanico, marca E.M.B. Hoepc- OfERECE: Tintas a Oleo, Tintas em Pó, ·lli;I!EI��!lii!!!!IIE!I!!!i!!!!!EIIIIIE"IIiI!E!III�II_IE!!!!I!�!i!IiI!!!I!�H�I'ke, fabricantes Jorge e franco, avaliado em crS31 00,00. Vernizes, Esmaltes, etc. Pinceis, Oleo de Linha- g

O f
· ICujos bens constantes do euro de penhora e ça, Alvaiade, Gesso, Zarcão, Massa pare vidra- il!

r rancisco AntOßlio PI·CCllonl iiiautos de avaliação de folhas dos euros da referida ceiro, Oleo pera soalho, Cola, Agua Raz etc. II I
_ Dlação executiva, serão levados em hasta pública de Anilinas: pare tingir tecidos de Lã, Algodão,·:: MEDICO Ivenda e arrematação em primeira praça, pelo preço Sedas etc. Oleo de Soalho avulso e em t� - ..da avaliação, isto é cr$ 3.500,00 (trez mil e quinhen- litros, Cera pera Soalho. in formado pela faculdade de Medicina da IItos cruzeiros).- Assim serão os referidos bens er- PREÇOS DA MATRIZ III Universidade de São Paulo. :::

. rematados por quem mals dér e maior lance ofere-
MATRIZ em joinville, Rua do Principe. 848 m Ex-semi-interno do Hospital das Clinicas e Santa Casa de �Icer, no dia hora e lugar acima mencionados poden- -

_1-:':1
Misericordia de São Paulo Ido os mesmos serem exarnlnados por quem Inferes-

se tiver, no almoxarifado da Prefeitura Municipal ::: C L I N I C A . G E R A L - C I R U R G I A I�desta cidade, sendo depositário adhoc, dos mesmos ::::::::::::::::=::::::=::::==:=::=:::::::::::=::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I� Partos - Doenças de Senhoras, Homens - Moléstiu internas iiiO sr, João A. Zacko.- E pera que chegue a notícia

·1','1· e externas: Pulmões - Coração - Estômago - figado - Rins -

DIao conhecimento de todos se passou o presente edi- D AI 'B t Ih Doenças nervosas - Sífilis - Doenças venereas - Doenças da :r.:tel que sere afixado ás portas do Edificio do Forum r. varo a a a - .MfÉDI€CO -1",·1
péle em geral. Alergia (asma, etc.). Tratamentos modernos. Ino lugar de costume e públicado pelo jornal local

.: ESPECIALISTA EM MOLESTIAS DE CRIANÇAS.

UI
«Correio do Dovo».-- Dado e passado nesta cidade CIRURGIA PARTOS, MOLESTIAS DE SENHORAS

III Ude jaraguá do Sul, aos treze días do mez de setern- CRIANÇAS, DOENÇAS INTERNAS R TROPICAIS, E
.= PROVISORIAMENTB CONSULTAS DAS 8 Às 12 B DAS 2 Às

Ibro do ano de mil novecentas e quarenta e oito. Eu, DOENÇAS DA PÉLE. m 9 HORAS EM CORUPÁ NO HOSPITAL BVANGELICO.
. .•Ney franco, escrivão, subscrevi. Está conforme o --

IIIoriginal, do que dou fé.- - Eletricidade M éd ica -.- III AS 2AS, 4AS B 6AS. FEIRAS ATBNDBRÁ BM NBRBU OI
JaragUjÍ do Sul, 13 de setembro de 1948. Indutoterrnia, Bisturi Eletrico, Galvanocanterio .

�'I R�MOS DAS 2 Às 6 HORAS DA TARDB. IReto» Ultra Violetas e Infra Vermelho CORUPA .. <;:.ANTA CAT ARINA iiiNEY fRANCO escrivão -

::.. .-. u .�

III- R A lOS X - 111:-,........l._..!!!!I!!!!!!II:-.l-l._ll.........l .......I!.!I_ll=!=m-ml!!!!=!i!_g.iIiiiiiiiiiiiii�.�'1iiiiiiiI r;;;;;;;;.Iiiiiiiiiiii:ii.I_ .iiIIIi&ii;,� II. iiiiIiiiia__'1_'__ 'Diretor Médico do Hospital "São José'

lE�n[al�, �e ClltatCál� �e 1�é i.:;:::�;�:�:��,�g��;;��;���::�:::i�;��i��:;:�:�:����:::; jlllr.=... ======11111-
Aun§cIDlte

I- Casa de Moveis I rp·ll l�o�o!uo �arste� fK"ll
o Doutor Ary Pereira Oliveira, Juiz de Direito

!! "
PROPRIETARIO I;

A
li

��t;,y:�r��a�� .!:r���!ad�aSl�I, ��;�.do de Sante Jara�:!�!i�B�:::,"!r:�ova 11011 Rua Marechal Deodoro, N. 158 li R ii
Oll C:n�;Ci�!�;R ti���ec:nueo� i����:���r ed��;sa�i��� ®IMoveis, Espelhos, Vi�S e vidraças. Corta-se®Ill S II S IItendo sido designado o dla trinta (30) do corrente Vidros. Molduras pare Quadros qualquer ii ii SECÇÃO DE LAVAGEM, DEPO- iimez, as 14 horas, pera a realização da audiência - .. ..

SITO DE LUBRIFIC S
!!

extraordlnéríe de concessão de suspensão de execu- tipo. -

CAIXOEEmSestfoqUuNe EeRsoAbRe1nOcoSmendas.
.

T !:'.i:. ANTE , T
::

ção da pena da ré VITOR,IA BAGATOLLI ou VI- COMBUSTIVEL EACES- iiTORIA BAGATOLLl fERRAZZA, e achando-se es- Enfeites para Caixões funerarios.

',:::1.:.,:.' SORIOS, LUBRI- 1.:1:. E
::

ta em lugar incerto e não sabido, ciros chamo a
FICAÇÃO CARGA DEmencionada ré pera comparecer nêste Juizo, sala das

O
::

N
::audiencias no dia e-hora supra mencionados, afim ----------- ii BATERIAS E CONCERTOS DE H H�en����is�i� apZ��i��ae a��e���tec�::t�a ��e �����: SANr.UENOL -·.-,·n------·�t::::::::::::i) PNEUS. l�:::::::::::Jipassou o presente edital que será afixado ás portas U 5"' -e g: ;;odo Edíficio do Forum, no lugar de costume, e pu- a� &j' ;; � I:'IXIB OS: H06UClDAblicado pelo jornal local "Correío do Povo".- Dado

c O N TEM S Ui
oe �. LI L L II ii

e passado nesta cidade de Iaragué do Sul, ao pri- � �
tl.'J o remédio que tem depur domeiro día do mez de setembro do ano de mil nove- OITO ELEMENTOS TÔNICOS: ;,�. 9. � �
� �centos e quarenta e oifo.- Eu, Ney franco, escrivão, Po> !=:. a 'Tl � .......

_.
, 0-'" - (M lCIII:to subscrevi. A?SEN'ATO. VANADATO, Sl ." Co. o

er. -( d ) A P .

A co::! n' '"1 -assina o ry ereira Uliveira Juiz do Direito FOSfORU, c LCIO, ETC :;-�.�. o ;;. It �Está conforme o orig,inal, do que dou fé.- � c: 1>0' ,:;j ::l:l:I
TÔNICO DO CÉREBRO 1>0' .., o

Ú :::::= ..Jaraguá do Sul, I: .de setembro de 1948. � � ��' :;j
.. aTÓN'CO COS MÚSCULOS a .... �.., P.I

NEY fRANCO Escrivão (1) �,e; 0:9, � Ita5= o Po>
L'" f:!f/"JOS Pálidos Depaup&radOs. Esgo. o () c... �!i!ii:�""!!!!1111""!!!!1111""!l!!"""!!!!1111""!!!!1111�""!!!!1111""!!!!1111""!!!!1111""!!!!1111�-""!!!!1111""!!!!1111""!!!!1111""!!!!1111""!!!!1111""!!!!1111""!!!!1111� Ui • c: (1) fli/!/If

ii CLINICA DB OLHOS - OUVIDOS - NARIZ B GARGANTA ii tados, AnêmiCOS Mãelll queeriam : � � � I ! �H moderna e primorosamente inslalada do
'

i! Magrlls, Crianças raqultlca& .... � � (1) g. c.... :: 55ii ::... Vi' ? Sl > P.I CD SEMPRE o MES.�O! •••iiDR. SADALLA AMIN ii ceberão a (QnificaçàO geral do .

:;; c.,,::u �. SEMPRE o MELHOR' ...

H CONJUNTO DB APARBLHOS MODBRNOS, UNICO NOS li organismo cnm o � � Q �

CDJ
ELIXIR DE NOGuEII�.A-

i! BSTADOS DB SANTA CATARINA B PARANÁ i!

U �O"',' �:\. ?"(1),, e
==

'MGrEanDdleCDAePÇuraAt.iOVO dAo-Us'Xngl.uL9IAH «Rua Abdon Batista - defronte "A Noticia"» H SAN r. E N O L � ; �
...-

..H HORARIO: 10-12 e 4-6 da tarde - Hora marcada: 4 iiLU'ii _ .Joinv-.lle _ i.!. ...------1 NO TRATAMENTO..

.. SlfIUS".

CORREIO DO POVO

---------------_.------

o eangue de tres genç/';es!
Empregado com êxito I1dS:

Feridas
Eczem3.s
Ú:cerJ.s
Manchas

� ·Dartros
. f, Espinhas
.' .�, > ReU"Yu.tis·fI10
�. '" ,. /

Escrófu!as"

sifiiíticas

.

Tome, saúde, usando,
como aperitivo, o gran
de estomacal

BITTER AGUIA

FILMES
Kodak 6 X 9-120 e 620

gÇlrantido até o fim de
1950 Cr$. 15,00 só na

I
CASA REAL.

�����

� faça boa digestão usan- �
� do, antes das refeições, �
� usando calic de �
� Bitter Aguia Puro ������

Completo sortimento de fazendas - Armarinhos· Chapéus • Roupas Feitas, etc... I

CASA TaB I AS·jA
QUE OFERECE O MAIOR SORTIMENTO ...

.

.

. A qUE Só VENDE_ARTIGOS DE SUPER!OR QUALIDADE ...

'

A UNICA QUE NAO TEME CONCURRENCIA...

------------------------------,__

-------A-R-li-�-A-D-O-S-P-M-Ç-��B-A-ll-�-------- 111.HMael.M�lln.MMG�IR"
t;aSEMIRASQ SE••IQ I.Etll�

SANTA CATARl.NALJARAGUÁ DO SUL Rua Marechal Deo doro da Fonseca N, 368

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO - Domingo, DIA 26-9-48
. ;- . , ..' _

_ , J?�G� :3

��� .

Banco Popular
No Vale do Itajar

AGENCIAS INSTALADAS EM: Brusque, Corupã, Gaspar, Indalal, Ibirama, Itoupava,

�
Jaraguá do Sul, Presidente Getulio, Rio do Testo, Rodêio 'ê Rio do Sul

ABONA JUROS AS SEGUINTES TAXAS
.

Depositos com juros- d dlsposlção=Isem limite) retirada livre .. 3%

�
Á disposiçiio conta especial-(s/limite) Deposito inicial Cr$ 100.000,00
com retiradas semanais sern avíso até Cr$ 20.000,00 • . .. (j%Dep. inic!al Cr$50.000,00 cjretlradas sern sjevíso Cr$ 20.000,00 . 5%
Depositos com aviso-Ret. diaria até Cr$ 1.000,00 4·{. P. retiradas

_

»t m{aviso prévio de 30 dias 5'/.; 60 dias 6·{.; 90 dies 61{2·/.; 180 dias 7'/.
}4 Dep. a prazo fixo-Por 6 meses 61{2' t ; Por 12 meses 7'/. Deverá ser dado o
e evíso prévio de 2 meses pera retirada, quando findar o prazo do deposito,{ Dep. populares-(limite até e-s 10.000,00). Dep. inicial Cr$ 20,00, com retí-
4 radas semanais serr evíso até e-s 1.000,00 5/12'/.
� Dep. limitados-(Limil'e até e-s 50.000,00) Dep. inicial e-s 20.000,00 com

} retiradas de 3.000,00 cruzeiros semanais sern aviso .•.. 61/2'/.'
retiradas sem aviso até 5.<fOO,00 cruzeiros semanais.. ... 7'/.-
Faz todas as operações bancarias, corno seJarn: cobranças,

descon�os,
passes, deposltos ern contas correntes, deposl1:os de valores, etc. etc.
MANTEM CORRESPONDENTES DIRETOS EM TODAS AS PRAÇAS DO PAIZ

===Serviço atencioso e rápido====
�������

"'_"'_�._n..a-;.,ntri(#ti�U_-
.n

fßRRltß DI MuUfiS t CßRPlntHRtß
-

bê:

Gllilhlttmê Ali G. Gaedke Í: Filhos
�ua Maréc�al Deodoro Fundoä

Entrada ao lado do Foto Atelier Hans Los
Dormitórios modernes e simples
[ogos pera sala

.

Jogos pare coslnha
Gual'ciâ röiJpat§ éblbi'iial.

.' .. ' _GUarda rbüJ)às pà!'â êasaf t soltéitos
• Qiiari:Ui eemlda e guarda lötJçàs

Bufes e petüiätleitäs
ÇiH:lêira&�Mb_tho,s_'::'Ç�fHiSeifqs,Càlhâs-Taßôàs ö� lä�iir tt>Upâ

� Lom�rciai Lua.
Escrituração M'êrdih- "

til .. Cohtfibiiidadê -

Registo de Firmas ..

Delezas riscais�·
Contratos - Naturall
seções - Cobranças
Serviços Comerciais

em geral.

Segutos
�'YPt3ANGAj;

roaO -- ACIDENTES -

TRANSPORTES � AUTO·
MOVEIS.

...................

:._ ure seus males e poupe seu.
born dinheiro comprando na

.

FARMACIA NOVA

'O
::. MILHÖES

DE PESSOAS lÊM USADO COM
BOM RESULTADO O POPULAR

DEPURATIVO .��

ELIXIR 914
A SIFllIS ATACA TODO O ORGANISMO
,.,

�'a

O �i,adct. o êaço, O eoração, cl

Eatomego, os Pulmões, a Pele
Produz Dores noaO.a08, Reuma.
tismo, CecueJ.ra, Queda do Cabe ..
10 Anemia. e Abortos, 'i--'� I

Consultg ° médico .

""'l 1
etome o pop!Jlar depuraUvo

ELIXiR 914
Inofensivo ao or,anllmo. Agrada.
,,*1 como um Ilcôr. Aprovado co

mo lluxillar ne tratemento da SI.
FrLIS e REUMATISMO da mes·
ma origem, pelo D •.N. S. P.

�-----------------
Dr. Arquimedes Dantas

•••eG••8

FRACOS E ANÊMICOS �

........................................................................................................................................................... 8:
.

de ROBERTO M. BORST

Dr. LUIZ DE SOUZ,A Bitte Aguia Puro
se encarrega de cuida r

do seu estomago.

_______... a que dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos á preços vantajosos.
Rua Mal. Deodoro, 30 - jaragua
����

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOMBRIGUEIRA MINANCORA
Vermifuga suave e de pronto'

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2-, � e 4
Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doençes e poupará dinheiro em

t emedios

Compre hoje mesmo uma 10MBRIGUEIRA
MINANCORA para o Sf'U tilhinho.

E um produto dos Laboratórios Minancora
- jOINVILLE-

2Lwr,QP!5aL�,-3. _.
.b'_

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 343

Jaraguá do Sul

I

CI

Tosse.
Resfriados
Bronquites
E.crofulose

É UM GERADOR DE SAÚDE. Onde comprarei mais barato
Fazendas, chapéos, roupas feitas miudezas em

geral, pelos menores preços da praça, s6 na

Casa EIU�O B.'•••
-x- Santa Catarina

--------------.--------------- rr::;::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::\i
ii COrrel"O do Povo 11
H i�
H ::

ii

�:::�:�����:::: II
e-s 35,00

DIR. GERENTE ii
a •--------------IJII

:: PaulinD Pedri ii
a :: ::

BANCO IIDOSIRIA E COMÉRCIO DES. CATABINA S/A. i!�Ifundado e 23 de fevereiro de 1935 ii f :1CAPITAL INTEGRALIZADO CR$ 6.000.000,00 II fl Hnb,-dilc1lRESERVAS CR$ 4.000.000,00:: r I:: .I.--'---1<,. AGENCIA: Jaragúá do Sul �1 fl ..!._;)
DEPENDEHCIAS EM: ii

I:
.

�[�::;n��á Rua .

��d.��i/�;r!���d��IN1�50" II l Boss Ltda,lBrusque :: .

Caçador Caixa Postal, 1O-Telefone, 73 li .L :.�������f: MATRIZ: ITAJAf ii ��--.---�

���ifl��a Faz todas as operações bancarias no Patz, como cobran ;::.;1:::.Curitibanos ças, descontos, ernpt estimos, financiamentos mediante cau-
Florianopolis ção de titulas comerciais, passes, etc., aceitando doeu- iig�:r:::a mentos e valores em custodia, mediante taxas modicas il
Indaial Abona em C /Correntes os seguintes juros: H�������n�� Sul Disposição, sern aviso, com retiradas livres il
joaçaba pare qualquer importancia 2° /0 iiJoinville Com Aviso de 30 dias e retiradas livres !iLaguna de Cr$ 1.000,00 3°io ii�a!t�! Depositos Populares, com limite de Cr$ 50.000,60 'H
Orleans dep. in_iciais a partir de Cr$ 20,00 iiPiratuba e subsequentes a p. de Cr$ 5,00 4% iiPorto União Com Aviso de 100 dias 5% HRio de Janeiro Prazo Fixo de 6 meses 5% ..

i
..
iRio Negrinho /1

Rio do Sul Pom Aviso de 120 dias 5 1/2% iiS. Francisco do Sul Prazo Fixo de 12 meses. 6% ii�'alóaquim Os juros são pagos ('U capitalizados semestralmente li
i�b�:�o A economia é a base da prosperidade !!
Urussanga Deposite as 'mas economias no �.'.::!Videira Banco Inelustria e Comercio ele Santa Catarina SIA.

HORARIO: Das 9,39 ás 11:30 e das 14 ás 15 horas II
.

os sábados das 9 às 11 horas �:
a::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;::::::::::::;::::::::::::::::::::::1:1 �@!@@!@@!'@@!@@!®@'t@@'t@@í@�@'!'®@1@�(®�

i Tosse, Asma, Bronquite, Rouqnldão, e Reslriados �

Encontram alivio imediato com o uso do

BU�S E DEMAIS

:��Oçc�:�: ; P�ilDríll d� nOgieD P�IDI�nl� I·@) O PEITORALMAIS CONHECIDO NO BRASIL @))2t®@,;.®@l®@.i@@..i.®@).®�@..i.®@.i@���@.i@@Jíl

ADVOGADO
Escritorío.: Mal. Decdoro da Fonseca, 210 - Tel. 34
Residencia : Benjamim Constant, 136 - Tel. 12

................................................................................................................................................................................................................................ �

'pARA fERIDAS,
,. C 7r .._ t MAS,

Tomem:

VINHO CREOSOTADO
··SIL.VEIRA"

Impregadl cora rote aas:

Convalescenças
VINHO CREOSOTACO

BITTER AGUIA PURO
é a vida do seu es

tomago.

NUNDR EXISTiU JGUI=IL

j I N F L AM/>. C; Ö ES.
I
,r- ....

�lIRt �
I
1- : ,L ,. r\ . I

., F K j E I R A sJLESPIN�ii'\��Ç,
.

eO.IRI CASPA.
OUEDI DOS ca-

':':"['��V'
r�· �:-;� ... -!. • �

..

, .

:.r,oN I co-·éÄpU:À1<.

iOR "Úé�áN'ClA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAIXA. POSTAL, 19

CORREIO DO POVO
Assinaturas pagas alé 31/12/48
Roberto Grandberg
João Lepíseh

ge-

Grato

Gratos
Diretor-Gerente:PAULlNO PEDRI Fundado em 1919 TELEFONE N. 39

Assinatura NonaJARAGUÁ DO SUL - Domingo,26 de Setembro de 1948 SANTA CATARINA
-

- N°. 1.509
ANO XXIX

filho de Arnoldo Leonar- Edital n. 2447, de 22-9 48
do Schmidt e de Otilia Bruno Gessner e Elví-
Prim Schmidt. ra Sjöberg
Ela brasileira, solteira, Ele, brasileiro, solteiro,Irene Pedrl, Oticial do doméstica, domiciliada e lavrador domiciliado e

Registro Civil do 10 Distrito residente na cidade de residente [neste distritoda Comarca Jaraguá do Sul. Canoinhas, filha de Otto em Garibaldi, filho deEstado de Santa Catarina Friedrich e de Izabel Bruno Gessner e de Eli-
Brasil. Fríedrích. sabetha Salai Gessner.Faz saber que comparece. Ela, brasileira, solteira,ram no cartorio exibindo os Editaln. 2445, de 17-9-48 lavradora, domiciliada e

-x- documentos exigidos pela lei Floriano Stãhelin e residente neste distrito,
'. ,ahm Je se habilitarem para Margarida Roux em Garibaldi, filha de�evera realísar-se nesta

casal-Se: Ele, brasileiro, solteiro, Alvim Sjöberg e deCidade, no .cómpo do C.i.. professor, domiciliado e H d
.

S íöbA. Baependl, em 3 de OU-I Edital N 2442, de 15-918'1 residente neste distrito
e wig Ja erg.

tub�o p. vindouro, um sen

I
Augusto Hermes ôchrnidt em Ribeirão Molha filho E para que chegue ao co-sectonal encontro entre as e Thea Marquardt de Alfredo Alberto Stäbe- nhecimento de todos, mandeiequipes dêsre e da S. D. Ele, brasileiro, solteiro, lin e de Catarina Frei- passar o presente edital queBa�deirante�, de Blumeneu : co�erciário, dom.iciliado � berger. será publicado pela irnprenapoz um Jogo entre as residente nesta cidade, a Ela brasileira solteira sa e em cartório onde seráequipes dos "aspirantes". rua Dr. Padre Pedro Fran- domé�tica domi'ciliada � afixado durante 15 dias. SiReina gr�nde ínreresse cker .filho de Augusto residente neste distrito alguem souber de algum im-

por estes Jogos e preteri- ôchrnldt e de Eleonor em Francisco de Paula pedimento acuse-o para osde o Ba��eirantes trazer Schrnldr.
.. . filha de João Batist� tins legalsuma comtnva de cerca de Ela, brasileira, solteira, Roux e de Sofia Sehe-cem pessoas. Espera-se dOf!1éstica, domi�iliada � winski.

uma grende tarde espor- residente nesta CIdade, a
tiva. rua CeI. Procópio Gomes Edital n. 2446, de 21-9-48'

-X- de Oliveira, filha de Os- Ervino Böder e Elsa
waldo Marquardt e de GrützmacherSegundo fomos infor- Frida Stamm Marquardt. Ele, brasileiro, solteiro,medos, adquiriu o C. A. lavrador domiciliado eBaependi um competente Edital N' 2443, de 15-9-48. residente neste distrito,tecnico, que pcr muito Ottomar Carlos Emilio no Rio da Luz, filho detempo teve á seu cargo Matfhías e Erna Krüger I Emilío Böder e de Ottiliaas equipes do "Palmeiras" Ele, brasileiro, solteiro, Siewert Böder.de Blumenau, onde exer- lavrador, domiciliado e Ela, brasileira, solteiraceu a sua função ao in- residente neste distrito, em lavradora, domicílíada eteiro contento dos asso- Rio Cerro, filho de Paulo residente neste distrito, �dados e torcedores do Matthias e de Luiza Bruch no Rio da Luz, filha de AVISOreferido club:. Os nossos Matthias. Otto Grützmacher e deparabens., POIS" ao C,. fl:. Ela, brasileira, solteira, Augusta Drews,B_?ependl por esta equisi- doméstica, domiciliada e

çao e fazemos votos pa-! residente neste distrito, nara que dentro de breve os Barra do Rio Cêrro, filha
seus quadros apareçam de Alvim Krüger e deem b?� forma pare q�e se Friede Piske Krüger.rehabílítam dos ultimos
fracassos, compensando
désse forma aos seus inu
meros torcedores e sim
patisantes.

Aviso aos proprietarios
que costumam de deixar
pastar os seus animais
nos meus terrenos, que os

A V I S O tranquem afim de evitar
.

algum fato desagradevel
I Aviso outrosim ás pes

A quem Interesser que s?as que. costumam i.nva
meu irmão Delfina Radünz dir as minhas proprieda
tem procuração com po- des, que corre por sua

deres gerais, e ate rá conta o que eventualmen-
meus negocias na min te lhes possa acontecer.
ausencíe. F. FISCHER JUNIOR

FUTEBOL
Excursionarão hoje á Co
rupá as equipes do C. A.
Baependi e da S. D. Ace
rai, onde tomarão parte,
juntamente com o Esrrella
f'. C. de Retorcida, num
torneio organizado pela
S. u Dom Pedro II.

Iaragué do Sul, 1°. de
Setembro de 1948.

VITOR RADÜNZ

Edital n. 2444, de 1 t9·48.
Cópia de edital de

proclamas de casamento
recebida do Oficial do
Registro Civil de Cano-

_---.------. inhas.
José Adão Schmidt e

Verilda Friedrich
Ele, brasileiro, solteiro,

industrial, domiciliado e
residente neste distrito,

Não sofra de
indigestões; use

Bitter Aguia Puro

r;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!ii ��
ii Tratamento em poucos dias pOP i!
ii Sífilis Esquemas Americanos iiii i:

li Aplicação de Penicilina e Estreptomicin a pelo Gota a Gota. li
I! Tr�t::�:!O ;:�!�:a:�!l:�,�:ra�i�,���::it: :!m�:;�:;ia. iig Todos 0.3 tratamentos são controlados por exames de ii

II Laboratorio proprio. Dispomos de instalações IIii para clientes do interior. ii::
::

II Serviço de V rologia especialisada II

:i:::.i!:::i':. lThr, Mlmu:yr Ig1lllatemy e !Edgar 181, IRnba§ i:::::.I:::.=:' Rua Candido Lopes 179-2°. - andar - Das 19 ás 21 horas.
:: Oorrespondencia: Oaixa Postal 461

n

�� iiii C U R I T I B A-P A R A N A' !lii ::

�.�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�}.

IRENE PEDRI,oticial

VENDE-SE
Uma charrete, eixo de

rolamento em perfeito es

tado, com arreamento qua-
si novo.

Preço de ocasião.
In formações nesta

rencie.

O Sr. Wilhelm Weege,
O anuncio é a alma do fez sua 'assinatura para o

negocio! ano 1949,
Anuncie no Correio do Povo e verá

Oficina de Concertos de Bicicletas
Aviso a todos os meus amigos e freguezes que,

transferí a minha pera á Rua Marechal Deodoro
n. 507, emfrente ao Ginasio São Luiz.

Teodoro José Wolf

il AUNelO SRNS. CAVALHEIROS 00
00 ' -00
00 Acompanhe a elegancia :Ie Amanhã �� Confeccionando ainda hoje seu terno na 00
00 Alfaiataria "Mack" de Mauricio Köhler, �
00 Rua Presidente Epitacio Pessôa, 974 �m JARAGUÁ DO SUL - STA. CATARINA 00
OOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I Clinico �e OI�os, Ouui�os, nariz, fiarU8nta I
Dr. Arllninio Tavail'es

Polessor Cotedrotico de ßiologia do losfittute de Educação de Florianópolis
Ex·Chefe dos serviços clinicas e cirurglcos da especialidade no

Hospital de Caridade de Florianópolis,
Assistente do professor David Sanson. no Rio de Janeiro.

Ex.lnterno por, concurso, da Assistencla Pública do Rio de Janeiro

AVISO
Fica terminantemente

proibida a entrada em

meu terreno de pessoas e

animais, não me respon
sabilizando pelo danos
que mesmo venha causar.

Garibeldl, 25/9/48
CLARA GAISDORF

Vende-se
Por motivo de mudan

ça, um ótimo terreno em

Retorcida, ao lado do
novo Grupo Escolar.

Preço de ocasião
Tratar na Farmácia
Colonial em Retorcida

"ellde-se
.. Duas bicicletas pera
garotos, em perfeito- esta
do. Por preço de ocasião.
Ver e trarerno Hotel

Cruzeiro

formado pela faculdade de Medicina da
Universidade do Rio de Janeiro

3L U ME NAU STA. CATARINA

Dr. Ren.ato W"alter

II CIRURGIA G�R�LDE I

E��CIALIZADA ..

i! Com cursos de aperfeiçoamento no - ii
ii Rio de Janeiro • São Paulo e Buenos Aires. ii
li Doenças de Senhoras - Partos - Cllnlca li
ii Geral de Adultos e Crianças. ii
H Consultório e Residencia: - ao lado da Prefeitura Municipal. !lii TELEfONE N. 3 ii
H .. Jaraguá do Sill - Sta. Catarina ii

�tR"ENJÔ
",t\lEIROS

(:
.

( --1
(()) §21llJ)21([)l (Marca Registrada)S�y,ÄO VIRC� ��IRIA NACIOo�iv�nNrnt Virgem Especialidade "'}�����Rti'

dl21 CKA� WEIZEt liNIDl(J§IIRKAl .. ]oRmnrnHe ':)�ßÃ� Y'RC(At
. '.

ESPEClA�IOADE I

I
recomenda-se para hospitais, colegios, etc., pela sua qualidade deaínfectante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


